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PALVE
Püha Josemaria Escrivá  

Opus Dei asutaja

Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pü-
hale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid 
armuande, valides tema oma ustavaimaks tööriistaks 
Opus Dei asutamisel, mis on tee pühadusele kutsetöö 
ja kristlase igapäevaste kohustuste täitmise kaudu, 
aita ka minul muuta oma elu iga hetk ja olukord ar-
mastuseks sinu vastu, Kiriku, Püha Isa, ja ligimeste tee-
nimiseks lihtsuses ja rõõmus, heites usu ja armastuse 
valgust meie maistele teedele. 

Võta kuulda minu palvet, mille Püha Josemaria eest-
kostel sinu ette toon … (nimetage oma soov). Aamen.

Meie Isa, kes sa oled taevas, 
pühitsetud olgu Sinu nimi, 
Sinu riik tulgu,  
Sinu tahtmine sündigu 
nagu Taevas, nõnda ka maa peal. 
Meie igapäevast leiba  
anna meile tänapäev 
ja anna meile andeks meie võlad, 
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele 
ja ära saada meid kiusatusse, 
vaid päästa meid ära Kurjast.  
Aamen. 

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, 
Issand on Sinuga. 
Õnnistatud oled Sa naiste seas 
ja õnnistatud on Sinu ihu vili, Jeesus. 
Püha Maarja, Jumalaema, 
palu meie, patuste, eest 
nüüd ja meie surmatunnil.  
Aamen.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 
Nii kui alguses oli,  
nüüdki on ja jääb  
igavesest ajast igavesti.  
Aamen.
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1. päev
Jumal armastab meid

Püha Josemaría sõnad:
Tuleb kindlalt uskuda, et Jumal on alati meie juures. –
Me elame justkui Issand oleks kaugel, säravate tähte-
de juures, ja ei arvesta, et ta on alati ka meie kõrval. 
Ja ta on nagu armastav Isa: igaüht meist armastab 
ta rohkem kui maailma kõik emad armastavad oma 
lapsi – aidates meid, innustades meid, õnnistades … 
ja andestades … Peame olema täiesti küllastunud, 
läbi imbunud veendumusest, et Issand, kes on taevas 
ja ka siin all meie juures, on Isa, tõeliselt meie Isa. 
(„Tee“, nr 267)

Ära anna kurbusele järele, kui sulle tundub nagu 
oleks Jumal su maha jätnud. Otsi teda veelgi suure-
ma otsustavusega! Tema, kes on Armastus, ei jäta 
sind omapäi. („Sepikoda“, nr 250)

Võid olla kindel raskuste ilmnemisel, et need on tõend 
Jumala isalikust armastusest sinu vastu. („Sepikoda“, 
nr 815)

Laps. – Haige. – Kas sa ei tunne neid sõnu kirjutades 
kiusatust kirjutada neid suurte tähtedega? Sest ar-
munud hinge jaoks on lapsed ja haiged Tema. („Tee“, 
nr 419)

Haige inimese palve
Andku Jumal mulle armu näha selge usuvalgusega, 
et ta on alati minu kõrval nagu armastav isa, kes ei 
hülga mind kunagi. Et ma mõistaks, et ta on Armas-
tus ja ta soovib mulle head rohkem kui keegi teine 
kogu maailmas. Aidaku ta mul saavutada täielik usal-
dus jumaliku Arsti, Jeesuse Kristuse, vastu, kes võib 
anda rahu mu hingele ja, kui ta seda tahab, mind 
terveks teha.

Palve haige eest
Andku Jumal oma pojale / tütrele ... armu võtta vastu 
kannatused usu ja usaldusega ning olla täiesti kindel 
selles, et Jumal ise on alati tema kõrval, aidates isali-
ku armastusega. Ravigu ta teda ja aidaku tal taastu-
da, kui see on tema püha tahtmine.

Palve pühale Josemariale
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2. päev
Jeesus on meie sõber

Püha Josemaria sõnad:
Jeesus on sinu sõber. – See ainuke Sõber. – Lihast sü-
damega nagu sinugi oma. – Armastusväärseima pil-
gu ja silmadega, mis nutsid Laatsaruse pärast ... – Ja 
samavõrd, kui ta armastas Laatsarust, armastab ta 
ka sind. („Tee“, nr 422)

Otsid sõprade seltskonda, kes oma vestluse ja kiindu-
musega, oma suhtlemisega aitavad muuta talutava-
maks pagendust selles ilmas..., kuigi sõbrad veavad 
vahel alt. Selles pole midagi halba. Kuid ... kuid miks 
ei otsi sa siis Tema seltskonda ja vestlust, miks ei kü-
lasta sa siis iga päev üha sagedamini oma Suurt Sõp-
ra, kes ei reeda kunagi? („Tee“, nr 88)

Jeesus on risti löödud. Halastamatud timukad on 
otsuse täide viinud. Mõõtmatus leebuses lubab 
Jeesus neil toimetada. Selliseid piinu poleks vaja 
olnud. Ta oleks neid vältida saanud: kibedusi ja 
alandamisi, halba kohtlemist, ebainimlikku kohtu-
otsust, häbi hukkamispaigal, naelu, piigipistet... 
Kuid ta tahtis seda sinu ja minu pärast kannatada. 
Ja meie? Kas pageme tema eest ikka veel? („Risti-
tee“, 11. peatus, nr 1)

Haige inimese palve
Aidaku Pühim Neitsi Maarja ja püha Joosep mulle 
paluda armu, tänu millele tunneksin Jeesuse sõpru-
se hellust, lohutust ja rõõmu. Aidaku püha Maarja 
ja püha Joosep mul meelde tuletada, et Jeesus ütles 
meile: „Teid olen ma nimetanud sõpradeks“. Teegu 
tema sõprus mul kergemaks kannatustega nõustu-
mise ja ohverdada need Jumalale, seni kuni ta seda 
vajalikuks peab. Mõeldes sellele, kui armastavalt va-
lis Jeesus kannatada ristilöömist, armastusest minu 
vastu.

Palve haige eest
Saatku Jumal, Pühima Neitsi Maarja ja püha Joose-
pi eestkostel ...  armu tunda Kristuse sõpruse õrnust, 
lohutust ja rõõmu, tehes tal kergemaks kannatuste 
aktsepteerimise ja ohverdada need Jumalale; mõel-
des armastusele, millega Jeesus kannatas meie eest. 
Ärgu ta kahelgu, et kui see on tema hingele parim, 
siis Jeesus annab talle tervist.

Palve pühale Josemariale



98

3. päev
Jumal võtab kuulda haigete  
palveid

Püha Josemaria sõnad:
Peale preestri ja end Issandale pühendanud neitsite 
palvete on Jumalale kõige meelepärasemad laste ja 
haigete palved. („Tee“, nr 98)

Jeesus kostab: „Nii ütlen mina teile: Paluge, siis an-
takse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis ava-
takse teile.“ Palveta. Milline inimtegevus veel võib 
tagada sulle kindlama edu?“ („Tee“, nr 96)

Palvetamine on viis hoida kõik pahed, mille all me 
kannatame, kontrolli all. („Sepikoda“, nr 76)

Meil peab olema täielik usk sellesse, kes meid pääs-
tab – sellesse jumalikku Arsti, kes saadeti meile selge 
eesmärgiga meid terveks ravida ning mida tõsisem ja 
lootusetum meie haigus on, seda tugevam meie usk 
peab olema. („Jumala sõbrad“, nr 193)

Korda kindla lootusega: Issand, vaata kui haige ma 
olen – sina, kes sa surid Ristil armastusest minu vas-
tu – tule ja ravi mind terveks. Usalda teda täielikult! 
Jätka tema armastavaima Südame poole pöördu-
mist. Nii nagu ta ravis pidalitõbised, kelle kohta me 
kuuleme Evangeeliumis, nii ravib ta ka sind terveks. 

(„Sepikoda“, nr 213)

Haige inimese palve
Kasvagu palves minu usk Püha Vaimu armu läbi iga 
päev. Veendumuses, et Jumal võtab alati kuulda oma 
laste alandlikke ja järjekindlaid palveid. Kinkigu ta 
alati mulle minu pühitsemiseks ja lunastamiseks kõi-
ge vajalikumaid arme. Kui Jumal tahab mu tervene-
mist, ärgu mul jäägu usku vajaka, et Jeesuselt seda 
paludes ta minu soovi täidab.

Palve haige eest
Aidaku Püha Vaim ... uskuda palve viljakusse ja leida 
selles rahu ja kindlust. Usaldades Meie Issanda luba-
dust kuulata ja kuulda võtta meie palveid ning tea-
des, et ta on alati valmis andma meile seda, mis on 
meie jaoks parim. Toetugem Neitsi Maarjale, paludes 
lootusrikkalt selle haige inimese paranemise eest.

Palve pühale Josemariale
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4. päev 
Jumal aitab meil olla  
rõõmsameelne

Püha Josemaria sõnad:
Rõõm, mida sa vajad, ei ole see, mida me võime ni-
metada füsioloogiliseks, terve looma rõõmuks, vaid 
see on üleloomulik rõõm, kõigest loobumisest ja ene-
se meie Isa-Jumala armastavatesse kätesse andmi-
sest tulenev rõõm. („Tee“, nr 659)

Rõõmsameelsus on meie Jumala lapseks olemise 
loomulik tagajärg - teadmine, et Jumal Isa armastab 
meid erilise armastusega, et ta võtab meid vastu, ai-
tab meid ja andestab meile. Pea seda meeles ja ära 
kunagi unusta seda. Isegi kui mõnikord tundub, et 
kõik on kokku varisemas, tegelikult ei ole mitte miski 
kokku varisemas, sest Jumal ei kaota lahinguid. („Se-
pikoda“, nr 332)

Tõeline armastus nõuab eneseületust, enda andmist. 
Tõeline armastus toob enesega kaasa rõõmu; rõõmu, 
mille juured on ristikujulised. („Sepikoda“, nr 28)

Ma tahan, et sa oleksid õnnelik maa peal. Kuid sa ei 
saa seda olla, kui sa ei kaota hirmu valu ees. Sest kuni 
„oleme teel“, peitub just valus õnn. („Tee“, nr 217)

Haige inimese palve
Andku Jumal mulle armu kogeda kristliku rõõmu 
imet. Jeesus annab meile rõõmu ühena Püha Vaimu 
viljadest iga kord kui me võtame selles elus omaks 
valu, haigused ja ebameeldivused usaldades end Ju-
mal Isa kätesse. Aidaku ta mul mõista, et õnn sün-
nib armastusest ning et armastus, nagu sulatusahjus 
olev kuld, muutub ehtsaks läbi proovilepanekute ja 
Risti.

Palve haige eest
Kinkigu Jumal oma pojale / tütrele ... kristlikku rõõ-
mu, mida Püha Vaim annab neile hingedele, kes an-
navad ennast Jumal Isa kätesse nagu lapsed. Aidaku 
sellise rõõmu kogemine tal mõista, et ei ole suuremat 
õnne kui järgnev - väga palju armastada, jäljenda-
des täielikku Armastust, millega Jeesus Kristus embas 
meie eest Risti.

Palve pühale Josemariale
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5. päev
Jumal õnnistab neid, kes võtavad 
vastu tema Tahte

Püha Josemaria sõnad:
Jumala tahte tingimusteta vastuvõtmine toob kaa-
sa kindla rõõmu ja rahu: õnne Ristil. Siis on näha, et 
Kristuse ike on leebe ja koorem kerge. („Tee“, nr 758)

Jeesus kannatab, et täita Isa Tahet ... Ja kas sina, kes 
sa samuti tahad täita Jumala Pühimat Tahet, järgides 
Õpetaja samme, võid kaevata teel kannatust koha-
tes? („Tee“, nr 213)

Kannatad suurte vaevuste all? Sul on tagasilööke? 
Lausu väga aeglaselt, nautides seda jõulist ja mehist 
palvet: Sündigu, saagu, olgu kiidetud ja igavesti ülis-
tatud Jumala kõige õiglasem, armastusväärsem kõi-
kehaldav Tahe. Aamen. Aamen. Ma kinnitan sulle, et 
saavutad rahu. („Tee“, nr 691)

Haige inimese palve
Tahan püha Neitsi Maarja abiga õppida armastuse-
ga Jumala Tahet vastu võtma, öeldes koos Maarjaga 
täis usku ja armastust: „Sündigu“. Ja et ma kunagi ei 
unustaks, et Jumala Tahe – isegi kui ma ei saa sellest 
aru – on alati Taeva hellitav puudutus, mis on mõel-
dud minu tõeliseks hüveks. Seega, kõige täiuslikum 

palve, mida ma võin öelda on: „Sinu tahtmine sündi-
gu, nagu taevas nõnda ka maa peal“.

Palve haige eest
Aidaku Jumalaema oma pojal / tütrel ... suure usu ja 
armastusega võtta vastu Jumala Püha Tahet. Ja et ta 
nõustumise esimese viljana leiaks rahu ning kogeks 
Jeesuse sõnade tõde: „Minu ike on leebe ja minu koo-
rem on kerge“.

Palve pühale Josemariale
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6. päev
Jeesus õpetab meid, kuidas muuta 
kannatust armastusteoks

Püha Josemaria sõnad:
Kui sa oled haige, siis too oma kannatused armastu-
sega ohvrianniks ning need muutuvad viirukiks, mis 
tõuseb üles Jumala auks ja muudab su pühaks. („Se-
pikoda“, nr 791)

Armastuse teed kutsutakse Ohverduseks. („Sepiko-
da“, nr 768)

Kui meeldiv on valu ja kui särav on pimedus Sinuga, 
Jeesus! („Tee“, nr 229)

Vaata, millise armastusega ta risti embab. – Õpi tema 
käest. – Jeesus kannab risti sinu eest: sina, kanna seda 
Jeesuse eest. Kuid ära lohista risti enda järel ... Võta 
ta kindlalt õlgadele, sest sinu rist, kui sa seda nõnda 
kannad, pole enam mingisugune rist ... vaid Püha Rist. 
Ära kaota risti all julgust. Tagasitõmbumine on sõna, 
milles on vähe suuremeelsust. Armasta risti. Kui sa 
teda tõeliselt armastad, saab sinu ristist ... ristita rist. 
(„Püha Roosipärg“, neljas valurikas saladus)

Haige inimese palve
Õpetagu Jumal mind nägema valu, haigusi ja tõbesid 
mitte nagu karistust, vaid viisi, kuidas jagada Kristu-
se Risti, et ma võiksin armastada Risti nii nagu tema 
seda armastas. Õppigu ma seda omaks võtma ja oh-
verdama Jumalale ilma keeldumisteta ja kurtmata. 
Olles alati ühendatud tema Tahtega, ärgu ma lakaku 
usuga palumast Jumalalt oma paranemist.

Palve haige eest
Aidaku Jumal ... mõista, et valu ja kannatus ei ole 
karistus, vaid viis kuidas jagada ning emmata Kris-
tuse Risti samasuguse armastusega, millega tema 
selle Kolgatale kandis. Ärgu meiegi kunagi lakaku 
usus ja alandlikkuses palvetamast, et Jumal raviks 
.... haigust.

Palve pühale Josemariale
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7. päev
Jumal aitab meid, et teistele  
rõõmu anda

Püha Josemaria sõnad:
Ära unusta, et igaüks meist vajab mõnikord enda üm-
ber naeratavaid inimesi. („Vagu“, nr 57)

Väldi hoolikalt kõike, mis võiks haiget teha teiste ini-
meste südametele. („Vagu“, nr 807)

Ent sul tuleb vastu võtta otsus käia andumuse teed: 
õlul rist, huulil naeratus ning hinges valgus. („Risti-
tee“, 2. peatus; nr 3)

Kõik need asjad, mis sulle praegu muret tekitavad, 
saab lahendada pingutusega naeratada Jumala ar-
mastuse pärast („Vagu“, nr 89)

Sa peaksid tagama, et kus iganes sa ka ei viibiks, seal 
on see hea huumorimeel – see rõõmsameelsus – mis 
sünnib siseelust. („Sepikoda“, nr 151)

Haige inimese palve
Andku Jumal sel ajal kui ma olen haige mu südamele 
võime mitte tähelepanu pöörata mu enda kannatus-
tele, vaid armastavalt teiste vajadustele ja muredele. 
Kinkigu ta mulle head tuju, aidaku olla meeldiv ning 
teegu mind teiste suhtes tähelepanelikuks, levitades 

rõõmsameelsust kõigile, kes mind ümbritsevad ja 
aitavad: sugulastele, sõpradele, hooldajatele, mind 
külastavatele preestritele jne.

Palve haige eest
Aidaku Jumal ... ta haiguse ajal vapralt toime tulla 
kannatustega. Olgu ta oma vaevadest kõrgemale 
tõustes teistele pidevaks valguse ja rõõmu allikaks 
oma suuremeelsuse ning ennastsalgava eeskujuga, 
oma särava naeratuse, hea tuju, oma usu ja oma ar-
mastusega.

Palve pühale Josemariale
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8. päev
Jeesus kutsub meid koos temaga 
töötama

Püha Josemaria sõnad:
Kurbuse või patu heastamise hetkel meenuta: Rist on 
lunastava Kristuse sümbol. See ei ole enam kurjuse 
sümbol, vaid on saanud võidu märgiks. („Sepikoda“, 
nr 782)

Seega, kui Jumala tahe on see, et meid tabab mu-
rehoop, siis võtke seda kui märki, et Ta peab meid 
küpseks, sidumaks meid tihedamalt oma lunastava 
Ristiga.  („Jumala sõbrad“, nr 124)

Kui tead, et need kannatused – füüsilised või kõlbe-
lised – puhastavad ja on ärateenitud, õnnista neid. 
(„Tee“, nr 219)

Kas pole tõepoolest nõnda, et tunned end õnnelikuna 
ning kõik koormad, kõik hinge- ja kehavalud ületad 
niipea, kui sa risti – või selle, mida inimesed ristiks 
nimetavad – enam ei karda ning oma tahte täielikult 
Jumala tahtega ühildad? („Ristitee“, 2. peatus)

Haige inimese palve
Aidaku mul Jumal olla tänulik risti eest, mida ta mulle 
saadab ning näha selle tegelikkust, et Jumal usaldab 

mind. Lase mul mõista, et Meie Issand, kes usaldab 
mulle oma Risti selle haiguse kaudu, annab sellega 
mulle suurepärase võimaluse puhastada ja pühit-
seda oma hinge, tehes mind maailma lunastamises 
oma kaastöötajaks. Et ma seetõttu suhtuksin valusse 
kui aardesse, mida ma saan ohvrianniks tuua oma 
perekonna ja sõprade, Kiriku, Jumalast ärapöördu-
nud patuste, kannatajate ja paljude teiste inimeste 
hingelise heaolu eest.

Palve haige eest
Aidaku Jeesus ... avastada, et Rist, milleks on hai-
gusest tulenev kannatus, võib saada jumalikuks ja 
pühaks aardeks, kui inimene teab, kuidas seda Ris-
ti usu ja armastusega ühendada Kristuse lunastava 
ohvriga. Tehes seda hinge puhastamiseks ja hinge 
küpsuse saavutamiseks sugulaste, sõprade, Jumalast 
ärapöördunud patuste, kannatajate ja paljude teiste 
inimeste heaks.

Palve pühale Josemariale
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9. päev
Maarja, meie Ema, on meie kõrval

Püha Josemaria sõnad:
Minu Ema! Emad maa peal vaatavad suurema ar-
mastusega nende laste järele, kes on nõrgimad, hal-
vima tervisega, vähem intelligentsemad või kes on 
puudega... – Armas Ema! Ma tean, et sa oled rohkem 
Ema kui kõik emad kokku panduna. – Ning kuna ma 
olen sinu poeg ... ja kuna ma olen nõrk ja haige... ja 
puudega... ja inetu... („Sepikoda“, nr 234)

Isegi kui ma oleksin pidalitõbine, siis mu ema kallis-
taks mind. Ta suudleks mu haavu hirmu ning kõhk-
luseta. – Hästi, kuid mida Püha Neitsi Maarja teeks? 
Kui me tunneme end nagu pidalitõbised, täis haavu, 
siis peame valjult hüüdma: Ema! Ja meie Ema kaitse 
on nagu suudlus meie haavadele, mis saavutab meie 
tervenemise. („Sepikoda“, nr 190)

Pöördu Pühima Neitsi poole iga päev kindla usaldu-
sega. Sinu hing ja sinu elu tunnevad koheselt lohu-
tust. Ta laseb sul osa saada aaretest, mida ta hoiab 
oma südames, sest „ei ole veel keegi seda kuulnud, 
et ükski sinu kaitse alla tulija sinu poolt poleks vastu 
võetud“ („Vagu“, nr 768)

Haige inimese palve
Andku Jumal mulle veelgi suuremat pühendumist 
Neitsi Maarjale, minu Pühimale Emale ning täielikku 
usaldust tema eestkostele ja emalikule hoolitsusele. 
Aidaku Jumal mul mõista, et järgnevate armude – 
alates kannatuste pühitsemisest kuni minu haiguse 
väljaravimise ja täieliku tervenemiseni – saamise 
õrn ja kindel tee on kasutada Neitsi Maarja eestkos-
tet. Eriti selle vagaduskombe kaudu, mis talle kõige 
enam meeldib, nimelt igapäevane püha roosipärja 
lugemine.

Palve haige eest
Aidaku Jumal ... leida varjupaika Maarja, Jumalaema 
ja meie Ema käte vahel, täieliku ja lapseliku pühen-
dumise ja usaldusega. Et ta tunneks Maarja emalikku 
tuge ja lähedust ning et ta kunagi ei unustaks kasuta-
da tema eestkostet kannatuste pühitsemise, haiguse 
ravimise ja kiire paranemise heaks. Et ta oleks püsiv 
igapäevase roosipärja lugemises.

Palve pühale Josemariale
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